
Spojenie pohybu, hravého učenia sa a zábavy, to sú turistické 

preteky Spojenej školy  

 

Každý, kto 17. mája odchádzal z turistických pretekov v Nesluši, žiaril ako slniečko, 

pretože všetkým zúčastneným dobilo baterky nádherné počasie a úžasná atmosféra. 

Vďaka Grantovému programu Žilinského samosprávneho kraja organizátori 

usporiadali už druhý ročník pretekov v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“.  

 

Pre Spojenú školu v Kysuckom Novom Meste sa turistické preteky stávajú milou tradíciou. 

Pretekali sme už druhýkrát a podarilo sa nám odstrániť aj malé nedostatky, ktoré so sebou 

priniesol prvý ročník. Keďže sme už vedeli, čo nás čaká, aj naša príprava bola svedomitejšia. 

Nejeden z nás sa priznal, že doma poctivo študoval topografické a turistické značky, kultúrne 

pamiatky, hlavné mestá štátov EÚ či druhy drevín a rastlín. Keďže v našich pretekoch nejde 

len o rýchlosť, kondíciu a vytrvalosť, na svoje sme si prišli aj my „bifľoši“. Konečne sme 

ukázali naše poctivo naštudované vedomosti a rozhýbali sme si celé telo. Vzdali sme sa 

vysedávania pri počítači či nad knihami a ukázali sme, že ani pohyb nám nie je cudzí, veď na 

štart sa postavilo 180 pretekárov. Organizátorom sa naozaj podarilo vrátiť šport medzi žiakov 

a učiteľov našej školy. Vďaka patrí najmä pani učiteľke Mgr. Márii Maxianovej, ktorá spolu 

s organizačným tímom, ostatnými pani učiteľkami Spojenej školy a dobrovoľníkmi zo 

združenia Priatelia Kysúc zabezpečila bezproblémový priebeh pretekov.  

Keďže turistickými pretekmi u nás žije celá škola, pretekárov v úvode prišiel povzbudiť aj 

pán zástupca Ing. Michal Žabka. Krátko po otvorení vyštartoval pretekár s číslom 1. Najviac 

sme sa všetci obávali azimutových úsekov, kde sme museli pomocou buzoly merať uhly 

a zisťovať smer trasy k ďalším stanovištiam. Napokon sa nestratil nik a cieľovou rovinkou 

prebehli všetci pretekári. Na prvý pohľad jednoduché disciplíny nás pekne potrápili, no 

zahanbiť sa nedal nikto. Do svojich výkonov sme dali maximum, veď pýšiť sa krásnou 

medailou chcel predsa každý.  

Na stupienky víťazov sa však v jednotlivých kategóriách mohli postaviť len tí najzdatnejší. 

V kategórii chlapci na 2 km zvíťazil Igor Hanus, na 3 km bol prvý Milan Mozol. Z dievčat na 

2 km bola najrýchlejšia Paula Marčišová. Súťažili aj pedagógovia Spojenej školy, na trati 1 

km zvíťazila Beáta Baroniaková a na trati 3 km Mária Maxianová. Víťazom prišiel 

pogratulovať pán riaditeľ Spojenej školy Ing. Milan Valek. Zo stupienkov víťazov sme 

domov odkráčali nielen so skvelým pocitom, ale aj s hodnotnými cenami. Víťazom však 

nebol len ten, komu sa na krku leskla krásna medaila. Odmenou pre všetkých bol deň plný 

zábavy strávený v spoločnosti kamarátov a kolegov, deň, keď sme nemuseli myslieť na 

školské a pracovné povinnosti. Veríme, že si svoju vytrvalosť otestujeme v ešte hojnejšom 

počte i o rok.  
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